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ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

MENKUL MALLAR SATIŞI AÇIK ARTTIRMA İLANI
1. Erdemli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğ)nce

aşağıda listesi sunulan
menkul malların satışı 05.10.2018 tarihinde saat l0:00 BİRİNCİ defada satılamadığı
takdirde 12.10.20l8 tarihinde İrİNCİ defa açık arttırma suretiyle Erdemti Belediyeİi
Toplantı salonunda yapılacaktır.
2. Malların bedelleri satış sonrası peşin olarak ödenecektir.
3. satış tutanaklarının imzalanmasında iptal çdilmesi mümkün değildir.
4. Saatlerde TRT saati kullanılacaktır.
5. ihateden önce mal bedelinin vo20'si oranında pey akçesi yatırılacaktır.
6. satış giderleri ihale aşamasından önce avans olarak yatırılacaktır.
7. Pey akçesinin ve satış giderlerinin yatırıldığına dair makbuz, 05.10.20l8 saat 09:30'a
kadar açık arttırma komisyonuna teslim edilecektir.
8. İhaleye katılacak olan kişi veya kuruluşlar, satış giderlerinin ve pey akçesinin
Yatırıldığına dair makbuzu açık arttırma komisyonuna ihale başlanğıcınclan önce
09:30'a kadar verecektir.
9. Satılacak mallar Kargıpınarı Hizmet Noktasındaki depoda mesai saatleri içerisinde
04. l 0 .20 l 8 tarihine kadar göri.ilebilecektir,
l0. Satın alrnan mallar 3 gün içerisinde teslim alınacaktır. Sürenin bitiminde teslim
alınmaYan mallardan Erdemli Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Teslim alınmayan
mallar iÇin 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanacak, avans ve satış giderleri iade
edilmeyecektir.
ll. SatıŞa sunı.ılan mallar mevcrıt durumu ile satışa sunulmakta olup alıcının ınenkrıl malı
Yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı taİafından hiçbir şekilde
itiraz edilemez.
12.AÇık arttırma sonucunda müşterin malı almaktanvazgeçmesi durumunda 6l83 sayılı
kanunun 96. Maddesi hükümleri uygulanacakhr.
13, BaŞkalarına adına ihaleye katılanlar noterden onaylı
veköletlerini yanlarında
bulundurmak ve komisyona sunmak zorundalar.
14,6|83 saYılı Kanunun l08 inci maddesinde yer alan kişiler, asaleten veya vek6leten
kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla satışlari kut,ıu.uriu..
l5. TellaliYe ücreti, Damga vergisi ve KDV satış bedeli üzerinden alıcıya
aittir.
l6, AÇık arttırmaYa katılacak kişiler kimlik fotokopisi ve açık arttırmayakatılım
dilekçesi
ile tüzel kiŞiler ise Yetkili kişinin kimlik fotokopisi ve açık arttırmaya katılım
dilekçesi
ile 05.10.20l8 saat 09:00'a l<adar Erdemli Belediy|si Yazı iİı..i vtıotirlüğüne
başvuracaktır.
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